
Promotieteam bij de entrees van Rotterdam Ahoy
Eén op één contact met uw doelgroep? Zet een enthousiast en proactief pro-
moteam in bij beide ingangen van de vakbeurs! Maximaal twee partijen, uitkoop 
aan één partij is mogelijk. 
Prijs: € 2.000,- voor gehele beursperiode NB: U krijgt het recht op een promoteam 
bij beide ingangen, het promotieteam zelf is niet inclusief. 

Vloerstickers
Begeleid bezoekers naar uw stand door middel van vloerreclame. De floor 
graphics (doorsnede van maximaal 1 meter) met bijvoorbeeld uw logo en stand-
nummer worden geplaatst in de looppaden van de beurs. De stickers kunnen 
geleverd worden in diverse vormen (rond, vierkant, op maat) en worden bedrukt 
met elk gewenst design. In overleg met Rotterdam Ahoy worden de locaties 
bepaald. 
Prijs: € 250,- per stuk en € 900,- bij afname van 4 stuks. Inclusief montage/ 
demontage en productiekosten

Outdoor of indoor promopoint/area
Plaats uw promotieobject op één van de centrale locaties binnen Rotterdam Ahoy. 
Bezoekers worden zo op een originele en niet te missen manier geattendeerd op 
uw aanwezigheid op de beurs. Ook op het voorterrein van Rotterdam Ahoy kan 
uw eyecatcher (machine, voorwerp, voertuig e.d.) geplaatst worden. Zo zien de 
bezoekers nog voor het betreden van de accommodatie uw bedrijfsnaam of uiting! 
De locatie wordt in overleg met Rotterdam Ahoy bepaald. 
Prijs outdoor € 75,- per m² / Prijs indoor € 205,- per m²
Tarief is exclusief elektra-aansluiting en verbruik

Lanyards
Alle bezoekers met uw logo de beursvloer op? Laat lanyards bedrukken met uw 
logo! De lanyards worden alle beursdagen aan iedere bezoeker uitgereikt in com-
binatie met hun bezoekersbadge. Exclusief voor één bedrijf. 
Prijs: € 6.000,- (exclusief productiekosten) 

PROMOTIEMOGELIJKHEDEN INFRATECH 2021     
Voorafgaand aan en tijdens InfraTech 2021 kunt u vele promotiemiddelen inzetten om uw deelname extra onder de aandacht 

te brengen. Zo kunt u bezoekers vooraf attenderen op uw deelname, hen tijdens de beurs laten weten waar u te vinden bent en 

aangeven waarom men vooral úw stand moet bezoeken! 

Rotterdam Ahoy helpt u graag om het beste uit uw beursdeelname te halen. Hierbij bieden wij u graag een aantal promotionele 

mogelijkheden aan om uw deelname te ondersteunen. Voor meer informatie of reserveringen kunt u telefonisch contact opnemen 

met het projectteam van InfraTech via 010-29 33 133 of per e-mail via info@infratech.nl.  

MOGELIJKHEDEN OP DE BEURSVLOER
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Badges
Alle bezoekers van InfraTech ontvangen bij de entree een bezoekersbadge. Plaats 
uw logo op de badge en kom zo prominent onder de aandacht bij alle bezoekers. 
Exclusief voor één bedrijf. 
Prijs: € 2.500,-

Framedoeken op de Plaza Wall (MEGA exposure)
InfraTech biedt u een exclusieve positie met enorme zichtbaarheid bij alle bezoek-
ers; boven het restaurant RiVers in de Plaza. Een doek van maar liefst 45 meter 
breed. U kunt uw advertentie of persoonlijke boodschap laten opmaken zoals u 
wilt. Een perfect promotiemiddel ter uitbreiding van uw stand!
Restaurant – 45 meter: € 6.000 inclusief montage/demontage en productiekosten 
(eigen ontwerp aanleveren)

DIGITALE EXPOSURE

Sponsored content in digitale nieuwsbrief
InfraTech stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief naar het volledige databe-
stand van potentiële bezoekers en exposanten. Dit bestand bestaat uit 27.500 
adressen. Plaats sponsored content in deze nieuwsbrief voor een gerichte 
boodschap aan uw doelgroep. In overleg wordt bepaald in welke editie uw con-
tent geplaatst wordt. U kunt er ook voor kiezen om sponsored content te plaat-
sen in het digitale dagbulletin dat aan het einde van elke beursdag verstuurd 
wordt, met daarin aandacht voor alles wat er op de beurs plaatsvindt zoals dag-
programmering en speciale thema’s. Maximaal één organisatie per nieuwsbrief.  
Prijs: € 750,-

Full Banner in digitale nieuwsbrief
Een veelgebruikt promotiemiddel in e-mailnieuwsbrieven is de full banner. De 
full banner is een horizontale advertentie (468 x 60 pixels) en staat bovenaan 
de redactionele content van de nieuwsbrief. Het grote voordeel van deze positie 
is dat de banner in Outlook in het leesvenster staat bij de ontvangers. Banners 
hebben een zeer hoge attentiewaarde! Per nieuwsbrief is één full banner mogelijk.
Prijs: € 600,- 
Formaat: 468x60 pixels

Logo in registratietool welkomstpakket  
Uw logo wordt geplaatst in de e-mail naar oud bezoekers (Hotlink), in de be-
vestigingsmail van de registratie en op de digitale toegangsvoucher zelf. Alle 
oud bezoekers van InfraTech ontvangen een persoonlijke e-mail met daarin een 
directe link naar de bezoekersregistratiemodule voor InfraTech 2021. Plaats uw 
logo inclusief hyperlink en laat iedereen weten dat u aanwezig bent op Infra-
Tech 2021! Het bezoekersregistratiesysteem gaat live vanaf september 2020. 
Iedere bezoeker aan de beurs registreert zich vooraf online. Uw logo wordt 
vermeld in zowel de bevestigingsmail die verstuurd wordt na registratie als op 
het digitale ticket zelf. Een zeer opvallend promotiemiddel om iedereen te laten 
weten dat u deelnemer bent van InfraTech 2021!
Prijs: € 2.000,-

Commercial op plasmaschermen 
Tijdens de vier beursdagen kunt u uw boodschap communiceren via de 10 plas-
maschermen in Rotterdam Ahoy. In de centrale entree en bij de ingangen tot de 
beurshallen zijn beeldschermen beschikbaar voor het vertonen van uw logo of 
wervende tekst. Uw boodschap wordt in een ‘continuous loop’ tussen de beweg-
wijzeringen vertoond, dus geen enkele bezoeker ontkomt aan uw boodschap. 
De plasmaschermen worden door Rotterdam Ahoy ook gebruikt voor de beweg-
wijzering op de beurs. Maximaal 5 partijen.
Prijs: € 650,- per commercial
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Gepersonaliseerde aftermovie van InfraTech
Een gepersonaliseerde aftermovie die u met uw netwerk kunt delen! U krijgt 
een variant van de InfraTech aftermovie met daarin een tijdens InfraTech op-
genomen quote en het logo van uw organisatie verwerkt. 
Prijs: € 250,- 

Video van uw presentatie op InfraTech
Neem uw presentatie op en laat deze na afloop verwerken tot een mooie video 
inclusief uw huisstijl elementen. Zo kunt u deze video na afloop van de beurs 
nog inzetten als promotiemateriaal!
Prijs: € 350,- per opname inclusief montage video

Uw eigen promotie/demo film op InfraTech i.s.m. Cobouw
Samen met Cobouw heeft InfraTech een unieke samenwerking ter bevordering 
van uw promotiecampagne. Tijdens InfraTech wordt er een promotiefilm/demo 
van uw producten op uw stand opgenomen. Deze film wordt uw eigendom ter 
inzet van uw eigen campagne én u krijgt een eigen campagne op Cobouw.nl/
infra en www.InfraTech.nl met 20.000 vertoningen op Cobouw.nl en een jaar 
zichtbaarheid op InfraTech.nl. Daarnaast is de film een sterk communicatiemiddel 
om in te zetten op uw website of tijdens een virtueel event. Kortom, een unieke 
mogelijkheid tegen een zeer scherp tarief!
Prijs: € 2.000,- (inclusief opnemen op InfraTech, monteren én een campagne 
op Cobouw.nl en InfraTech.nl. De opnamedag is volgens de planning van In-
fraTech)

Presentatie in theater 
In het InfraTech kennistheater worden de bezoekers bijgepraat door stand-
houders over de laatste ontwikkelingen en onderwerpen die essentieel zijn voor 
de infrasector. Een dynamische presentatie over uw product of dienst zorgt 
voor veel belangstelling van de bezoekers. Dit is uw kans om uw bedrijf in de 
spotlights te zetten!
Prijs: € 700,- per sessie, ook per dagdeel of hele dag exclusief af te huren 
(Op aanvraag bij het projectteam) 

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Interesse in één van de promotiemogelijkheden? 
Neem dan contact op met het projectteam van InfraTech 2021.

Rotterdam Ahoy
T 010 – 293 31 33 / E info@infratech.nl / I www.infratech.nl


